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Dqt ons lichoqm een sqmenhong verloonl von structurele, chemische en
psychische ospeclen, is reeds long bekend. En ook dot deze ospecten
elkoor onderling beïnvloeden en tezomen één systeem vormen. We noemen dit een holistisch sysleem. Een verstoring in de gezondheid is dqn
ook een verstoring in dit holistische systeem.

ln de kinesiologie wordt deze zienswiize ols belongriik

uitgongspunt
gebruikt en worden mel behulp von specifieke spierleslen onbolonsen
zowel opgespoord ols gecorrigeerd. Het netwerk von de meridionen en
hun verbindingen vio het zenuwstelsel nqqr o.q. spieren, hersenen,
orgonen en wervels, evenqls hun relolie met emoties is hierbii de belongriikste informotiebron. Dit netwerk mookt deel uit vqn het hierboven
genoemde holistische systeem. Meridionen vormen het communicoliesysleem binnen ons lichoqm.

De Chinese geneeskunde kende reeds long vóór

op. Omdot de disfunctie von een meridioon uil

onze ioorlelling oon elke specifieke meridioon
specifieke psychische kenmerken toe. Wonneer
een meridioon niet in bolons is, geefl dit emotionele conflicten die kunnen leiden lot slructurele

over- of onderenergie kon bestoon, kunnen we per

meridiqqn een fweeledig beeld zien vqn deze
problemen. En oongezien we l2 biloterole meridionen in het lichoom hebben en twee enkelvoudige, is hel oontol mogelilkheden voor complexe
emolionele conflicten grool.

koro kterproblemen.

Binnen het werkterrein von de kinesiologie hebben
diverse deskundigen op de psychische kenmerken

Om in miin proktiik effectief le kunnen werken oon
de emotionele problemen wqor poliênten mee
komen, heb ik per meridioon een schemotisch
overzicht gemookt met zoveel mogeliik kenmerken
vqn die meridioon. Aon de emolionele confliclen,
gekoppeld oon over- en onderenergie heb ik extro
oondochi besteed. De schemo's ziin een somenvotting von informqtie uit diverse boeken plus
eigen proktijkervoring. ln dil nummer vind ie de
meridionen von het vuurelement uitgewerkt. De
meridionen ziin te vinden in het midden von dit
blod, zodot u ze er uit kunt holen en bewqren.

von meridionen gewezen. 7o stelde Goodheort
vost dol wonneer er een onbolqns is in een meridioon, er ook een onbqlqns is in een oontol spieren.

Ook Thie heeft dit gegeven uitgewerkt. Diomond
schriifi in ziln boeken dot het disfunctioneren von
meridiqnen bepoolde moeiliike koroktereigenschoppen leweegbrengl. Of omgekeerd, dql
bepoolde moeiliike koroktereigenschoppen tot
verstoringen in het meridioonsysteem leiden.
Disfunctie von een meridioon leverl per meridioon
een oonlol emoiionele of psychische problemen
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onbolonsen von de "ouder".
Voeding is von invloed op het gehele energiepo-

troon. Dus ook op dqt vqn een meridioon.

Uiterqord kon voeding olleen het energieniveou
von een meridioon niet herstellen, wel ondersleunend werken. Altiid zorgvuldig uittesten.
Homeopothische remedies kunnen de chemische
huishouding verbeleren. Schuessler ontdekte in de
,|9.
eeuw specifieke celzoulen en Diomond geeft
oon dol elk von deze celzoulen in homeopotische
verdunning de energie von een meridioon kon
verslerken. Degenen die thuis ziin in de homeopothie kunnen leslen welke de zwqksle meridioon
is en welke verdunning hel celzout dient te
hebben. Om celzouten zinvol in le zelten, is hel
nodig zicht te hebben op de voeding die de potiënl
gebruikt. Soms verdrogen voedingselementen en
celzoulen elkoor niet. Uiïtesten dus.
ln de schemo's noem ik olgemene correcliepunlen.
Dot ziin de nummers von ocupunctuurpunten die
mel ocupressuur of met ondere correcliemethoden
(loser, remedies, pressuur of onders) bii kleine
onbolonsen von een meridioqn een snelle correclie von die meridioon kunnen geven.
Een verstoring von een meridiqon kon soms lol
specifieke klqchten in de gezondheid leiden.
Onder 'gereloteerde klochlen' heb ik er enkele
genoemd.
Vervolgens geeft elk schemo een beeld vcln emotionele confliclen bii over- en bii onderenergie. De
mole woorin deze emotionele conflicten oonwezig
ziln kunnen voriëren, omdol bii een mensenleven
nu eenmqql meerdere focloren von invloed ziin.
Meestol ziin meerdere ospecten vqn een beeld
legelijk zichtboor.
Ook heb ik oonvullend nog enkele olgemene indicolies genoemd.
Tenslotte heb ik voor degenen die thuis ziln in de
ocupunctuur bii elke meridioon specifieke punten
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ln het komende nummer volgen de

overzichten

von de meridionen uit de overige elemenlen plus
een oqnlol kinesiologische teslprocedures die ik
ontwikkeld heb om op doeltreffende wiize met het
moleriqql diepe correcties te kunnen moken, mils
rekening wordl gehouden met de toelichting
hieronder.

genoemd voor

specif

ieke verstoringen in

de

gezondheid.
Het geheel is bedoeld om een beter zicht te kriigen
op onze meesl trouwe levensportners, de meridio-

Enige loelichting op de schemq's:
Per meridioon wordt hel elemeni genoemd woortoe de meridioqn behoort, enkele belongriike test-

nen.

spieren die oon de meridioon verbonden ziin en
het oontol ocupuncluurpunten.
Verder de olgemene posilieve en negolieve
emoties die qon deze meridioon gekoppeld ziin.
De "moeder" vqn een meridioon probeert hoor
"kind" op te voeden; de invloed von de meridioon
die in het schemo ols "moeder" wordt genoemd,
dienl in de beeldvorming over de onbqlonsen von
een poliënl le worden meegenomen. De mole
woorin de ''moeder" verstoord is, geeft informolie
over de risico's voor het "kind". Evenzo zegt de
mole von versloring vqn de "zoon" (niet te verwqrren met "kind" vqn "moeder") iets over de mote von
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